
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 26.04.2021 

Referat nr. 340 
 
Deltagere: 
Niels Peter Konnerup NPK  
Kristian Kveiborg KK 
Lisbeth Christensen LC 
Torsten G. Christensen TC 
Kent Budolfsen KB  
Hanne Bæk Nielsen HBN 
Agnete Jensen AJ  
 
Susanne Andersen SA   
 
Suppleanter: 
Else Buchhave EB  
Tom Samson TS - afbud 

 
 
 

1 Nyt fra formanden –   Alting grønnes og springer ud. Vores bane står rigtig flot og det gode vejr har 
skabt vækst i græsset. Ikke bare banen men også vækst i medlemmer. I forbindelse med spil med 
dagen kom der 9 nye prøvemedlemmer. Det er rigtig dejligt at vi stadig kan tiltrække nye 
spillere/medlemmer. Træningen er startet og der er god tilslutning. Vi er stadig begrænset af COVID-
restriktionerne, hvorfor det endnu ikke er muligt at afholde generalforsamling.  

 
2 Økonomi – God likviditet, og driftsresultatet for 1. kvartal udviser positive tal i forhold til budget. 

 
3 Generalforsamling 2021 - afholdes når det er muligt og evt. på Tolne Efterskole af hensyn til gode 

afstandskrav. 
 

4 Genåbning. Hvad betyder de kommende lempelser af COVID restriktioner for os – vi følger DGU’s 
anbefalinger. Forsamlingsforbuddet er fra 21. april hævet til 10 personer indendørs og 50 personer 
udendørs og der er åbnet for udendørs servering. Fra 6. maj hæves til hhv. 25 personer indendørs og 
75 personer udendørs og fra 21. maj hhv.  50 og 100. Hold altid god afstand og min. 1 meter. 

 
5 Kort nyt fra udvalgene. Herunder byggeudvalg – Baneudvalg –  referat fra baneudvalgsmøde kan 

læses på hjemmesiden. Sponsorudvalg – der er tegnet et par nye sponsorer.  Turneringsudvalg – 
Åbningsturneringen var jo begrænset af Covid19, og næste turnering bliver sikkert også berørt af 
samlingsforbuddet så den bliver helt sikkert også uden spisning. Vi håber, at det snart bliver muligt at 
afholde turneringer som vi plejer med spisning og socialt samvær.  Sportsudvalg  - Vi har haft 
træningslejr i weekenden for vores elitespillere og det var en stor succes. Vores mandagstræninger er 
godt besøgt, og det samme tror jeg der er for regionsgolfer om søndagen. Regionsgolf begynder 
mandag 26.04 og Danmarksturneringen har første match den 08.05 – så nu er vi i gang.  Juniorudvalg 
– 4 juniorer deltager i Makker Cup i Randers. Der er delt brochurer ud til Sjov Sommergolf, og vi får 
besøg af skoleelever den 28.04 og 05.05. Begynderudvalg –   Spil med Dagen søndag den 11. april var 



trods dårligt vejr velbesøgt. 9 personer tegnede denne dag prøvemedlemsskab. Adam har på 
Facebook oprettet en gruppe: Sindal Golfklub Begynder 2021, hvor der er lagt små introduktions 
videoer op. Husudvalg – intet nyt.  Byggeudvalg – vi er i dialog med kommunen omkring brandklasse 
ved evt. byggetilladelse, ligesom landzonetilladelse er sendt i høring. Sidstnævnte skulle ikke give 
problemer da vi holder os indenfor nuværende byggefelt. Der tages beslutning på næste møde om 
det er realistisk at kunne opstarte byggeri i 2021 eller dette udsættes. 

 
6 Opfølgning på beslutningsreferat fra sidste møde – referat gennemgået og nye opgaver tilføjet 

 
7 Evt. Næste Bestyrelsesmøde – mandag, den 31. maj kl. 19.00 

 

 
 

 

Niels P. Konnerup Kristian Kveiborg Lisbeth Christensen 
Formand  Næstformand Kasserer, Sekretær 
 
   

   
 

 
 
Hanne Bæk Nielsen Agnete Jensen Torsten G. Christensen 
Juniorudvalg  Husudvalg  Baneudvalgsformand 
    Sponsorudvalg  

  
 
 
 

Kent Budolfsen 
Turneringsudvalg, 
Sportsudvalg 


